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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Ο.Ε.Φ.  
 

Η ∆ιοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, πιστή στην προσφάτως 

υιοθετηθείσα πρακτική της να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να 

διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα, για ακόµα µια φορά επιδεικνύει το 

πραγµατικό της πρόσωπο. 

 

Η εκδοθείσα υπ’ αριθµ. 110/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά, την 

οποία επικαλείται η ∆ιοίκηση του Σταδίου, απέρριψε µεν την αίτηση του 

Οµίλου µας για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας από τις αυθαίρετες 

και παράνοµες ενέργειες του Σταδίου σε βάρος της περιουσίας του Οµίλου 

µας, διότι ουδέποτε, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις των εκπροσώπων του 

Οµίλου µας, τόσο προς το Στάδιο όσο και προς τους εκάστοτε αρµόδιους 

φορείς, έχει χορηγηθεί από τη ∆ιοίκηση του Σταδίου έγγραφο παραχώρησης 

του χώρου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις µας από το έτος 1991, 

αναγνωρίζοντας την άτυπη συγκατάθεση όλων των προηγούµενων ∆ιοικήσεων για 

την χρήση του συγκεκριµένου χώρου από τον Όµιλό µας καθώς και την έγγραφη 

δέσµευση της ∆ιοίκησης του Σταδίου, το έτος 2003 για την επανεγκατάσταση 

του Οµίλου µας στον εν λόγω χώρο, υποχρεώσεις που η παρούσα ∆ιοίκηση του 

Σταδίου επιλέγει να αγνοήσει. 

 

Η εν λόγω απόφαση όµως, απέρριψε ταυτόχρονα και την συνεκδικαζόµενη 

αίτηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κατά το Οµίλου µας µε την οποία 

ζητούσε από το αρµόδιο ∆ικαστήριο την άδεια να επέµβει επί των 

εγκαταστάσεών µας και να αφαιρέσει µέρος αυτών. Πλην όµως η τιµητής της 

νοµιµότητος κα Πρόεδρος της ∆ιοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

παραβίασε την εκδοθείσα ∆ικαστική απόφαση και έδωσε εντολή στις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Σταδίου να αφαιρέσουν την περίφραξη του Οµίλου καθιστώντας 

ποινικά έκθετους του υπαλλήλους του Σταδίου οι οποίοι οδηγήθηκαν στο 

αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα και εκθέτοντας την περιουσία του Οµίλου µας και 

των αθλητών µας σε κίνδυνο. 

 

Ο ∆ιοίκηση του Οµίλου µας είχε επιλέξει, µέχρι και σήµερα, να αποφύγει 

την αντιπαράθεση µε το Στάδιο και να αναζητήσει την εξωδικαστική επίλυση 

της διαφοράς µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

 

Η υποµονή µας όµως εξαντλήθηκε. ∆εν πρόκειται να συνεχίσουµε να 

ανεχόµαστε τη δηµόσια διαπόµπευση και κατασυκοφάντηση του Οµίλου µας από 

οποιονδήποτε. 

 

Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ειρήνης και Φιλίας είναι σωµατείο αναγνωρισµένο 

από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και παράγει αθλητισµό και πολιτισµό. 

∆εν είναι κερδοσκοπικό σωµατείο ούτε εξυπηρετεί ιδιοτελή συµφέροντα.  Θα 

συνεχίσουµε να δραστηριοποιούµεθα στο χώρο που µας έχει παραχωρηθεί από 

την πολιτεία και να αναδεικνύουµε αθλητές πανελλήνιου, πανευρωπαϊκού και 

παγκοσµίου βεληνεκούς. Έχουµε τη στήριξη της πολιτείας,  της αθλητικής 

κοινότητας και θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε µε ήθος και πολιτισµό, 

σεβόµενοι τους θεσµούς και τις αποφάσεις των αρµοδίων αρχών και θα 

συνεχίσουµε να απευθυνόµαστε καθ’ οιουδήποτε αποπειράται να θέσει σε 

κίνδυνο το έργο µας.  

 

Θα συνεχίσουµε αφιλοκερδώς να εργαζόµαστε µαζί µε τους αθλητές και τους 

µαθητές µας και να παράγουµε αθλητισµό, πολιτισµό και να αγωνιζόµαστε για 

το σκοπό µας αυτό. 

 


